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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1329/2004/EK RENDELETE

(2004. július 19.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek
megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1996. december 20-i 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 1996. december 20-án elfogadta az egyes
mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan
autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és
kezeléséről szóló 2505/96/EK rendeletet (1). A Közösség
ellátási szükségleteit a szóban forgó termékek tekinte-
tében a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell bizto-
sítani. Megfelelő mennyiségekre vonatkozóan helyénvaló
csökkentett vámtételű vagy vámmentes kontingenseket
nyitni anélkül, hogy ez a szóban forgó termékek piacán
zavart keltene.

(2) Egyes vámkontingensek kontingensmennyisége a folyó
kontingensidőszakban nem elégséges a közösségi ipar
szükségleteinek kielégítéséhez, ezért helyénvaló mege-
melni a kontingensmennyiséget.

(3) Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai
Uniót létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Gazda-

sági Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti
parlamentek Európai Unión belüli szerepéről szóló jegy-
zőkönyv I(3) pontjában előírt sürgősséget kell alapul
venni.

(4) Ebből következően szükséges a 2505/96/EK rendelet
módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete 2004. július 1-jei hatállyal
kiegészül a mellékletben szereplő kontingensekkel.

2. cikk

A 2004. január 1. és december 31. közötti kontingensidőszakra
vonatkozóan a 2505/96 rendelet I. mellékletében a 09.2950
vámkontingens kontingensmennyisége 8 400 tonna.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 19-én.

a Tanács részéről
az elnök

C. VEERMAN

HU2004.7.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/1

(1) HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb a 226/2004/EK rendelettel
(HL L 39., 2004.2.11., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Rendelési
szám KN-kód

TARIK-
kód-
szám

Áruleírás Kontingensmeny-
nyiség

Vámtétel
%-ban

Kontingensidő-
szak

09.2020 ex 7011 20 00 35 A két külső sarok között mért
702,8 (± 1,5) mm átmérőjű,
78,9 (± 3) % fényáteresztő
képességű, 11,43 mm szab-
ványvastagságú üveglemez

400 000 egység 0 2004.7.1.–
2004.12.31.

09.2021 ex 7011 20 00 45 A két külső sarok között mért
72 cm (± 0,2 cm) átmérőjű,
56,8 % (± 3%) fényáteresztő
képességű, 10,16 mm szab-
ványvastagságú üveglemez

70 000 egység 0 2004.7.1.–
2004.12.31.

09.2022 ex 8504 90 11 20 Eltérítőtekercsek (a) gyártásához
szükséges ferritmagok

2 400 000
egység

0 2004.7.1.–
2005.6.30.

09.2023 ex 8540 91 00 34 597,1 (± 0,2) mm hosszúságú
és 356,2 (± 0,2) mm magasságú
lapos maszkok, középső függő-
leges tengelyük végén 179,1
(± 9) mikrométer szélességű
vájattal

500 000 egység 0 2004.7.1.–
2004.12.31.

09.2976 ex 8407 90 10 10 250 cm3 hengerűrtartalmat meg
nem haladó négyütemű benzin-
motorok a 8433 11 (a) altétel-
sorban szereplő fűnyírógépek
vagy a 8433 2010 (a) altétel-
sorban szereplő kaszálógépek
gyártásához.

750 000 egység 0 2004.7.1.–
2005.6.30.

(a) Az erre a konkrét alkalmazásra vonatkozó ellenőrzés végzése a vonatkozó közösségi rendelkezések értelmében történik.
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